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Bestuursleden
Voorzitter
Annemarie Konincks
Vicevoorzitter en materiaalbeheer
Albert Tolen
Penningmeester
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Secretaris en evenement hulpverlening
Gabriëlle Venix-De Graaf
Tel: 023 – 525 73 11

Adresgegevens
“Eigen Gebouw”
EHBO Vereniging ‘Snelverband’
Raadhuisstraat 11
2022 DK Haarlem
Postadres “Snelverband”
EHBO Vereniging Snelverband
T.a.v. Secretariaat
Pal Maleterweg 5
2033 BK Haarlem
E-mailadres “Snelverband”
snelverband@gmail.com
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Kaderinstructeurs
Gerrie Meijer – van Mierlo
Annemarie Konincks
Roel van de Polder
Johan de Wildt
Lotus
Carla van Deventer - Zwagerman
Annemarie Konincks
Roel van de Polder
Vera Raadsen
Tonnie Schoot Uiterkamp - Wierda
Kelly Lee Steen
Johan de Wildt
Nazorg
Johan de Wildt

06 - 13 34 78 37

Lestijden
1e
2e
3e
3e

woensdag
dinsdag
woensdag
zaterdag

19.30
19.30
19.30
10.00

-

21.30
21.30
21.30
12.00

uur
uur
uur
uur

Afmeldingen voor een herhalingsles graag aan het secretariaat doorgeven,
via snelverband@gmail.com of 023 - 525 49 31.
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Van het bestuur
Wie naar het goede streeft, raakt nooit uitgeleerd. Hij blijft altijd een leerling...
Dit is zeker op het gebied van EHBO. Er zijn altijd nieuwe inzichten, methodes en
materialen. Tijdens de lessen merken we regelmatig dat mensen in de war raken.
Stabiele zijligging op de "oude" manier uitvoeren, maar "oud" is zeker niet altijd
fout. Als iemand maar goed op zijn zij komt te liggen en zijn hoofd -voorzichtignaar achteren zodat evt. vloeistoffen uit de mond kunnen lopen.
Maar waarom moeten we dan toch regelmatig oefenen is dan de vraag?
Om getraind te worden en blijven. Een EHBO boek heb je niet altijd bij de hand. Om
iets ter plekke op te zoeken, is niet altijd mogelijk omdat er snel gehandeld moet
worden. Dus zal je vaardigheden uit je hoofd moeten kennen. Uit onderzoek blijkt
dat als je het geleerde niet snel kunt toepassen, je binnen 1 uur al 50% bent vergeten. Je leert vooral door het te doen en door met anderen te praten en feedback
te ontvangen.
70% leren door te doen, ervaring
20% door feedback, conversaties
10% via klassikale weg
Voor blijvend resultaat moet je dus iets doen met nieuwe kennis en vaardigheden.
Als EHBO'er kun je ongevallen een beetje op zoeken; door jezelf aan te melden voor
postwerk. Daarvan leer je dus het meeste, daarom proberen wij als bestuur ook
mensen te stimuleren om aan het postwerk mee te doen. Aanmelden kan via
snelverband@gmail.com.
Verder leer je door:
1. oefenen-oefenen....
Met herhaling slijt een vaardigheid in. Om deze reden schakelen wij als EHBO
vereniging
vaker LOTUS in.
2. Sparren met collega's
Je begrijpt iets pas als je het kunt uitleggen aan anderen. Dit kunnen we ook in
EHBO lessen toepassen. In september starten we daarmee.
3. Vraag feedback
Dat is vaak eng. Een ander gaat je observeren en daarna vertellen of je het wel/
niet goed doet. Maar als je deze feedback als een 'cadeautje" ziet, waarbij je jezelf
kunt verbeteren dan voelt die feedback toch positiever aan. Een ander neemt de
moeite om jou te ob serveren en te analyseren.
Met het draaien van scenario's van een ongeval wordt daarna geëvalueerd wat wel
en niet goed ging. Hier kan een EHBO'er veel van leren.
We hebben voor het komende seizoen weer veel leuke lessen bedacht om zo SAMEN
te leren. Want ja, het meeste leer je SAMEN en van elkaar. Hoe mooi is het dat we
dat elke maand SAMEN kunnen doen?
Wij hebben er zin in! Jullie ook?
Annemarie Konincks,
Voorzitter EHBO vereniging Snelverband
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Overzicht oefenavonden
september t/m december 2018

September 2018
Woensdag
05 september
Dinsdag
11 september
Zaterdag
15 september
Woensdag
19 september

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

Oktober 2018
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur

November 2018
Woensdag
07 november
Dinsdag
13 november
Zaterdag
17 november
Woensdag
21 november

19.30
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

December 2018
Woensdag
05 december
Dinsdag
11 december
Zaterdag
15 december
Woensdag
19 december

GEEN LES
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur

03
09
17
20

oktober
oktober
oktober
oktober
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Overzicht oefenavonden
januari t/m april 2019

Januari 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Reanimatie (op inschrijving!)
02 januari
GEEN LES
08 januari
19.30 uur
16 januari
19.30 uur
19 januari
10.00 uur

Februari 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Reanimatie (op inschrijving!)
06 februari
19.30 uur
12 februari
19.30 uur
20 februari
19.30 uur
23 februari
10.00 uur

Maart 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag

06 maart
12 maart
20 maart

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

April 2019
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

03
09
17
20

19.30
19.30
19.30
10.00

april
april
april
april

uur
uur
uur
uur

In de maand maart worden een drietal lezingen gegeven, de onderwerpen
worden nog bekend gemaakt.
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Eerste hulp en Privacy
Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Wat houdt deze AVG in en wat betekent dit voor eerstehulpverleners? Hoe ga je als EHBO’er om met privacy? Brenno de Winter, oudjournalist en deskundige op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming legt het ons uit.
Wat houdt de AVG in?
Tot 25 mei gold de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland. Deze wet ging over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.
Tachtig procent van de AVG komt overeen met de Wbp. Een groot verschil
is dat met de Wbp de overheid moest aantonen dat een bedrijf wel of niet
voldeed aan de wet, terwijl met de AVG een bedrijf zelf moet aantonen dat
ze voldoen aan de verordening. Je moet grofweg kunnen uitleggen wat
voor gegevens je hebt, waarom dat nodig is, wat je ermee wil, aan wie het
wordt verstrekt en hoe je ze beveiligt. De regel is hard: als dit niet goed is
geregeld of als er geen grondslag is dan mag je het niet verwerken.
Wanneer mag een bedrijf of organisatie persoonsgegevens vastleggen?
Een organisatie moet een gegronde reden hebben om gegevens van iemand vast te leggen. Is er geen grondslag dan moet er expliciete toestemming zijn.
Een EHBO-vereniging heeft bijvoorbeeld een ledenadministratie. De vereniging heeft dit nodig om te kunnen functioneren. Voor een vereniging is de
grondslag een overeenkomst: zonder administratie kan de vereniging niet
functioneren.
Hoe lang mag je gegevens bewaren?
De AVG schrijft voor dat je gegevens mag bewaren zolang dit noodzakelijk
is, er moet wel een duidelijke noodzaak zijn. Stel; je organiseert een evenement, mensen betalen hiervoor en schrijven zich in. Dan mag je de gegevens bewaren zolang het evenement bezig is. Je mag de gegevens niet
gebruiken om ze uit te nodigen voor een nieuw evenement, tenzij ze expliciet actieve toestemming gegeven hebben om geïnformeerd te mogen worden.
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Mag is als EHBO’er gegevens van een slachtoffer doorgeven aan de
ambulanceverpleegkundigen?
Als je persoonlijke informatie hebt over het slachtoffer mag je dit gewoon
delen met de ambulanceverpleegkundigen. In de praktijk geef je de informatie mondeling door, dan speelt de AVG niet. Wat het ambulancepersoneel met de gegevens doet is hun zaak! Daar hoef je je als EHBO’er niet
druk om te maken.
De AVG is pas van toepassing als de informatie wordt verwerkt. Dat is of
met een computer of op papier als het doel is om het in een database op
te nemen.
Mag je als evenementenhulpverlener informatie over slachtoffers
registeren?
Het komt regelmatig voor dat tijdens een evenement gegevens worden
bijgehouden door EHBO’ers. Voor de EHBO’er op een evenement geldt vertrouwelijkheid. De informatie mag niet met derden worden gedeeld. Maar
dat staat los van de AVG.
De vraag is dan of er een gegronde reden is om de informatie te bewaren
of te verwerken. Soms vraagt een vergunningverlener dat wel. Het is een
ingewikkelde vraag of een overheid dat mag verwachten van EHBO’ers .
Het turven van bepaalde ongevallen is geen probleem, zolang het maar
niet te herleiden is tot een bepaald persoon. Het is advies is dan ook:
houdt niet meer bij dan strikt noodzakelijk is. Minimalistisch zijn, is de
sleutel!

Bron: EHBO.nl
Editie Mei 2018, nummer 2, jaargang 6

9

Inschrijfformulier
Reanimatie 2019
Zoals elk jaar vragen wij u om aan te geven wanneer u een van de lessen
wilt volgen. U kunt dit doen door dit formulier uiterlijk 1 november af te
geven op een van de oefenavonden of te mailen naar snelverband@gmail.com.
De indeling wordt in het contactblad van december bekend gemaakt.
Let op! Opgeven kan uitsluitend via dit formulier of een kopie hiervan.
Mondeling opgeven aan de tafel is niet mogelijk.

Naam: ……………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………
E-mail adres: …….………………………………………………………………………
Voorkeur:
Januari 2019

Reanimatie (op inschrijving!)

0
0
0

Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

08 januari
16 januari
19 januari

Februari
0
0
0
0

2019 Reanimatie (op inschrijving!)
Woensdag
06 februari
Dinsdag
12 februari
Woensdag
20 februari
Zaterdag
23 februari

19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30
19.30
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur
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Vervoeren
Het vervoeren van een slachtoffer in de afgelopen honderd jaar
Het lijkt allemaal zo logisch, maar het verplaatsen van een slachtoffer kan
vrij ingewikkeld zijn. In veel gevallen hoef je een slachtoffer niet te verplaatsen en is het zelfs beter om het niet te doen, maar soms zul je wel
moeten. Hoe deden ze dat vroeger en hoe gaat het nu?
Het blijft fascinerend om een vroege uitgave van het Oranje Kruis Boekje
open te slaan. In de eerste druk (1913) wordt uitgebreid stilgestaan bij het
onderwerp “vervoer” . Diverse methoden worden besproken, van het
dragen van het slachtoffer door drie personen tot en met het gebruik van
draagbaren.
“Drie dragers zijn, behalve ook bij zeer zware lieden, noodig
bij menschen, die inwendig zwaar gekneusd zijn, een wervelbreuk of een bekkenbreuk of iets dergelijks hebben.
De door deze dragers in te nemen plaats en hunne wijze
van handelen zijn dezelfde als van de 3 dragers, die een bewustelooze optillen en wegdragen, met dit verschil echter, dat
de drager, die aan het hoofdeinde staat, de eenen arm onder
de schouders door tot in de okselholte brengt, den anderen
wat lager onder de rug.”

Verplaatsen van slachtoffers
Tot 1989 was het voor eerstehulpverleners gebruikelijk om te leren hoe
een slachtoffer per draagbaar te vervoeren. Maar hoe leg je een slachtoffer
op een draagbaar? Daar waren diverse methodes voor, waaronder de lift–
en zweef-methode. Bij de zweefmethode (zijdelingse verplaatsing) waren
drie personen nodig en bij de liftmethode (verticale verplaatsing) zelfs vier.
Was er geen draagbaar beschikbaar, dan was het mogelijk om een deken
te gebruiken. Dit moest dan wel met totaal zes personen gedaan worden
en in noodgevallen met minimaal vier.

11

Bij het vervoeren van een slachtofer door meerdere personen is het handig
dat je het een en ander afstemt. Ook hier voorzag het Oranje Kruis Boekje
in door middel van voorgeschreven commando’s.
Van 1923 tot 1969 wordt ook de brandweergreep genoemd. Hierbij neemt de eerstehulpverlener een bewusteloos slachtoffer op
de rug, zodat hij één hand vrijhoudt om het
slachtoffer langs een trap of ladder te kunnen
vervoeren.

Ambulances
Misschien is het niet heel vreemd dat eerstehulpverleners leerden om op
verschillende manieren slachtoffers te vervoeren. Het is namelijk nog niet
zo heel lang dat de ambulancezorg is, zoals wij dat nu kennen. Tot en met
de Eerste Wereldoorlog waren ambulances voornamelijk privileges van
legereenheden. Na de Grote Oorlog veranderde dit. Pas na de Tweede
Wereldoorlog kwamen er grotere ambulancediensten die beter georganiseerd waren. Toch bemoeide de overheid zich niet met de vakkundigheid
van mensen op de ambulance. Toen er in 1962 een groot treinongeluk
plaatsvond bij Harmelen, waarbij er veel misging, veranderde dat rigoreus.
De overheid ging zich bemoeien met de kwaliteit van de ambulances en
hun personeel. In 1971 kwam de Wet Ambulancezorg. Er werd vastgelegd
wat het ambulancepersoneel moest weten, wat voor apparatuur in de ambulances aanwezig moet zijn en dat ze binnen 15 minuten ter plaatse
moeten zijn. Omdat de ambulancezorg steeds profesioneler is geworden, is
het steeds minder vaak nodig om een slachtoffer te verplaatsen. Dat kunnen we overlaten aan de professionals.
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Rautekgreep
Vanaf de 22e druk (1989) wordt er in het Oranje Kruis Boekje alleen nog
maar gesproken over de Rautekgreep en ondersteunend verplaatsen. In de
23e druk (1997) wordt nog wel één keer gesproken over het maken van
een “stoeltje” door elkaars polsen vast te houden. Wel zijn er in de jaren
daarna nog losse uitgaven geweest, waaronder “De geoefende EHBO’er”
met vervolglesstof waarin de andere vervoersmethodes werden genoemd.
Het was de Oostenrijkse Jiu-Jiutsu leraar Fransz Rautek die de Rautekgreep, oftewel de noodvervoersgreep, halverwege de vorige eeuw bedacht.
In de 19e druk (1969) zien we voor het eerst de Rautekgreep, al wordt hij
zo nog niet genoemd. Dat gebeurt pas van de 20e druk.
Deze greep is niet
meer weg te denken
u it
de
EHBO cursussen. We gebruiken deze greep
bij het verplaatsen
van een slachtoffer
dat niet lopen of
hinkelen kan. Wanneer de
Rautekgreep niet mogelijk
is, mag je op een
andere manier het
slachtoffer wegslepen.
Ondersteunend verplaatsen
Eén methode is redelijk gelijk gebleven tijdens het bestaan van het Oranje
Kruis, namelijk het zogenaamde ”ondersteunend verplaatsen”. Vanaf de
eerste richtlijn in 1913 tot en met de vorige richtlijnen (2011) was dit
praktisch hetzelfde. Bij de laatste richtlijnen (2016) is deze voor het eerst
enigszins gewijzigd. In plaats van je arm om iemand heen te doen, laat je
nu het slachtoffer zelf hinkelen. Je loopt mee aan de gewonde zijde en laat
het slachtoffer op je schouder steunen.
Bron: EHBO.nl
Editie Juli 2018, nummer 3, jaargang 6
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